
Norsk Retrieverklubb 

Avd. Midt-Hedmark 

 

 

Referat fra konstituerende styremøte 25.03.2021 

Til stede: Siw-Hilde, Dag, Wenche, Jon Petter og Ida. 

Fravær : 

 

Sak 1/21-22.  

Konstituering av styret:  

Leder   Dag Schartum-Hansen 

Sekretær   Ida Rogstad 

Kasserer  Siw-Hilde Holmen 

Styremedlem  Jon Petter Blixt 

Styremedlem  Wenche Riise 

Vara   Kathrine Høvik Hansen 

Vara   Børre Skarstein 

 

Sak 2/21-22. 

Fordeling av oppgaver i styret: 

Styremedlemmene presenterte seg og la fram sine preferanser om hvilke oppgaver de ønsket å 

prioritere. 

Wenche og Jon Petter forsterker jaktkomiteen. Robert har måttet omprioritere, men vi takker for 

«job done». Ida vil fungeresom seretær, avtaler gjennomgang med Inger Helene og Siw-Hilde. 

Styret ønsker enstemmig at varamedlemmer deltar i styremøter så langt som mulig for å sikre både 

faglig bredde som kontinuitet. Varamedlemmer vil derfor bli invitert. 

 

Sak3/21-22. 

Etablering av AU (arbeidsutvalg) 

Dag spilte inn forslag om etablering av et AU. AU vil være et «day to day soundingboard» som kan 

fatte raske beslutninger mellom styremøter innen de strategier som er lagt av samlet styre, for å 

sikre at raske operative beslutninger fattes med ønsket «breddesyn». 



Vedtak: Styret etablerer et AU med tre medlemmer. Styreleder er alltid leder av AU. 

Siw-Hilde og Jon Petter ble valgt til øvrige medlemmer i AU. Styret kan selv velge å rullere innen 

styret når styret finner dette hensiktsmessig. 

 

Sak 4/21-22 

Saker fra årsmøtet som krever tiltak: 

Årsmøtet drøftet innspill til revisjon av nøkkelavtale for jaktterrenget. Styret fikk i oppdrag å ta saken 

videre og finne en løsning for kommende sesong sammen med jaktkomiteen og Trond Bjørnar. Trond 

Bjørnar er den grunneier ønsker å forholde seg til.  

Styret besluttet å iverksette arbeidet og vil vurdere om eksisterende leieavtale bør gjennomgås og 

oppdateres på enkelte punkter. Jaktkomiteen sammen med Trond Bjørnar gjennomgår saken og 

legger fram innstilling for styret neste styremøte inklusive hvilket aktivitetsnivå klubben legger opp til 

mht. arr. og treninger, da dette skal rapporteres til grunneier ihht. eksisterende avtale. 

 

Sak 5/21-22 

Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i jaktterrenget. 

Tidligere dispensasjon var omdelt før møtet. 

Vedtak: Dag følger opp saken og oversender ny søknad for inneværende sesong. 

( NB: I ettertid har dag fått opplyst av Ronny at søknad er innsendt allerede ultimo januar. 

Jaktkomiteen følger opp søknaden) 

 

Sak 6/21-22 

Vegen videre: 

Styret resonnerte over hva klubben er god på og hva vi bør fokusere på fremover. 

- Skaffe oss god oversikt over hva vi allerede har i «pipeline» 

- Rekruttering er og blir viktig. 

- Instruktørutdannelse og premisser for dette. (støtte/kompensasjon m.m.) 

- Identifisere medlemmer som ønsker videreutdannelse. Komiteene følger opp dette. 

- Finne gode modeller for mottak av «nye», herunder rekruttering fra våre 

miljøtreningsgrupper. 

- Videreutvikle det gode samarbeidet vi har med så vel Avd. Kongsvinger som Avd.Gjøvik-

Lillehammer. 

Sak //21-22 

Neste styremøte: 

Neste styremøte planlegges til 22.04.21kl. 18.00 på Zoom, Ida sender ut lenke. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


